
Farní ohlášky – neděle 27. listopadu 2022 

 

1. Dnes jsme zahájili nový liturgický rok, ve kterém budeme při bohoslužbách číst 

z feriálního cyklu 1 a nedělního cyklu A, slavíme 1. neděli adventní. 

2. V liturgickém kalendáři si v tomto týdnu připomínáme:  

• Ve středu svátek sv. Ondřeje, apoštola. 

• V sobotu památka sv. Františka Xaverského, kněze. 

3. Příští neděle je 2. neděle adventní. 

4. Ve čtvrtek se koná rorátní mše svatá v 8.00 hod. v Sobotce. 

5. V pátek je první pátek v měsíci, adorace a příležitost ke zpovědi již od 16.00 hod. 

v Sobotce. 

6. Příští sobotu se koná adventní duchovní obnova v Mnichově Hradišti. Povede ji 

P. Štěpán Smolen. Začátek v 10.00 hod. v opravené farní kočárovně v Mn. Hradišti. 

Nabízím tři místa v autě. Kromě promluv bude společný oběd, mše sv. a příležitost ke 

svátosti smíření. Jen je potřeba se přihlásit u mě nebo u P. Pavla Macha (tel. 736 

148 567) s ohledem na zajištění obědu. Velmi doporučuji účast. 

7. V pátek se koná vánoční koncert v kostele v Dolním Bousově od 18.00 hod. Vystoupí 

dětský pěvecký sbor ZUŠ Mnichovo Hradiště Zvonky. 

8. Příští neděli se od 16.00 hod. koná koncert k poctě největšího mecenáše Českého ráje 

Bohuslava Jana Horáčka v kostele v Libošovicích. Podrobnosti na webu, Facebooku a 

na nástěnce. 

9. Na stolku jsou stolní kalendáře, cena 60, -Kč/ks. Peníze prosím přineste do sakristie. 

Pokud by na někoho už kalendář nezbyl, prosím o sdělení, doobjednáme. Na stolku je 

také časopis Zdislava, poslední číslo. Cena 40,- Kč. 

10. Děkuji za pomoc s výrobou adventních věnců a přípravou a úklidem kostelů na advent. 

Také děkuji všem, kteří se zúčastnili poutní mše sv. v Bousově a také těm, co připravili 

občerstvení. 

11. Sbírky minulý víkend činily v Sobotce 649,- Kč a v Dolním Bousově 1.194,- Kč. 

 

Děkuji za vaše modlitby, pomoc i finanční dary. 

Požehnanou neděli celou dobu adventní. 


